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ראשונות

 סלקים צלויים עם גבינת קממבר
עומר מילר

 מרכיבים:
4 סלקים

1 כוס מלח גס
300 גרם גבינת קממבר

1 פלפל ירוק חריף

 אופן ההכנה:
1. מפזרים מלח גס בתבנית.

2. מניחים את הסלקים בשלמותם על גבי המלח.
3. מכניסים לטאבון / תנור למשך כשעה – שעה וחצי על כ- 200 מעלות.

4. לאחר האפיה מקלפים את הסלקים.
5. חותכים לפרוסות או לקוביות.

6. מניחים את הסלקים על גבי צלחת הגשה.
7. פורסים גבינת קממבר לפרוסות דקות ומפזרים על הסלקים.

8. מזלפים שמן זית מלמעלה.
9. פורסים פלפל חריף לטבעות ומוסיפים לצלחת.

10. מתבלים במעט מלח, פלפל וטימין.
11. לסיום סוחטים מיץ לימון ומורחים נגיעות של ממרח שומשום עם סילאן.

2 כפות שמן זית
1 כפית מלח

1/2 כפית פלפל שחור

1 כפית טימין טרי
מיץ מ- 1/2 לימון

2-3 כפות ממרח שומשום עם סילאן

לצפייה במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=kAalwrX7Qw8


ראשונות

 מק אנד צ׳יז בגלגל קממבר
לצד ממרח פסטו | עומר מילר

 מרכיבים:
1 גלגל קממבר גדול

1 חבילת פסטה ריגטוני או פנה
 100 גרם גבינת צ׳דר מגוררת

 100 גרם גבינת מוצרלה יבשה מגוררת
 100 גרם גבינת פרמז׳ן
1 מיכל שמנת מתוקה

קורט מלח

 אופן ההכנה:
 1. מייצרים קערה אכילה מגלגל הקממבר: מרוקנים את גלגל הקממבר בעזרת כף פריזיאן, חשוב

    להשאיר שוליים רחבים ועמידים ולהשאיר תחתית עבה מלמטה.
2. מחממים מחבת על חום נמוך.

3. מניחים את חתיכות הקממבר שהוצאנו מהגלגל על גבי המחבת ומטגנים.
4. מוסיפים למחבת את גבינת הצ'דר, המוצרלה היבשה והפרמזן.

5. מוסיפים מעט שמנת מתוקה ומערבבים באיטיות.
6. אחרי שהגבינות נמסו לחלוטין מוסיפים פסטה שבושלה מראש לפי הוראות היצרן ומחממים.

7. מכניסים את הפסטה המוקרמת לתוך הקערה מגלגל הקממבר ומניחים על תבנית עם נייר אפיה.
 8. מתבלים במעט מלח, פלפל שאטה גרוס ועוד קצת פרמזן ומכניסים לטאבון או לתנור שחומם

    ל– 200-250 מעלות למשך כ– 15 דקות.
9. מכניסים את כל חומרי ממרח הפסטו לבלנדר מוט וטוחנים היטב.

10. מפזרים ממרח פסטו על גבי מאפה הקממבר הממולא.

1 כפית פלפל שאטה גרוס
לממרח פסטו:

1 צרור בזיליקום
1 צרור רוקט
3 שיני שום

2-3 פרוסות אנשובי

1 חופן צנוברים
1 חופן שקדים קלויים

1 פלפל חריף ירוק
3 כפות שמן זית

1 חופן פרמז׳ן
מיץ מ- 1/2 לימון

לצפייה במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=_nS8gdxjCQs


ראשונות

חלה ממולאת בתרד וגבינה | מיקי שמו
 מרכיבים ל-3 חלות גדולות או 2 קטנות:

לבצק:
1 ק"ג "קמח לחם"

20 גרם שמרים יבשים
3/4 כוס שמן קנולה 

1/3 כוס סוכר
1 כפית מלח

 אופן ההכנה:
 1. מכינים את הבצק: מכניסים את כל המצרכים לקערת המיקסר ולמעט המלח ולשים כ-10 דקות

    במהירות איטית לקבלת בצק חלק. מוסיפים את המלח ולשים עוד כדקה.
2. מתפיחים את הבצק: מכסים במגבת לחה ומתפיחים כשעה.

3. מכינים את המלית: מערבבים את כל החומרים לתערובת אחידה.
 4. מעצבים, מתפיחים שוב ואופים: מחלקים את הבצק על משטח מקומח ל- 3 חלקים במשקל כ- 600 גרם

    כל חלק. אם מכינים שתי חלות, חוצים את הבצק.
 5. מרדדים כל חלק למלבן בגודל 40X12 ס"מ ובעובי 1/2 ס"מ. מורחים את המלית על כל המלבן ומגלגלים

     לגליל. מותחים מעט את הגליל לאורך על מנת להאריך אותו מעט ומגלגלים לצורה של שבלול. מניחים
    בתבניות מרופדות בנייר אפייה.

6. מכסים את השבלולים במגבת מטבח מעט לחה ומתפיחים כשעה עד שהחלות מגדילות את נפחן בחצי.
7. מחממים תנור ל-180 מעלות.

 8. מברישים את החלות בביצה, מפזרים מעט שומשום ובעזרת מספריים גוזרים כמה חתכים קטנים בחלקן
    העליון של החלות על מנת שהחלות יתפחו היטב בזמן האפייה.

9. אופים 30 דקות עד להזהבה יפה גם בחלק התחתון.

L 2 ביצים בגודל
2 כוסות מים פושרים

למלית:
500 גרם עלי תרד קצוצים גס

 250 גרם גבינה כחושה לאפייה מפוררת
125 גרם גבינת פטה 5% מפוררת

125 גרם גבינה לבנה 5%
מעט מלח ופלפל שחור

לציפוי:
1 ביצה טרופה

שומשום

לצפייה במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=bdvoTUSoGo4


ראשונות

צזיקי | משה אביב
מרכיבים:

1 חופן עלי תרד
3 עגבניות שרי מנומרות

1 חופן עירית קצוצה

 אופן ההכנה:
1. קוצצים את כל המרכיבים מלבד הנענע.

2. מאחדים בקערה יחד עם היוגורט.
3. מוסיפים את הנענע ושמן זית.

4. מגישים לצד לביבות, ירקות או לחם.

1 חופן עגבניות מיובשות
1 מלפפון חמוץ פרוס

שמן זית

2 גביעי יוגורט
1 כף נענע יבשה

מלח ופלפל לפי הטעם

לצפייה במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=-nCaptqTpkc


ראשונות

ברוסקטה סביצ'ה מוסר ים
אבי ביטון

 מרכיבים:
200 גרם פילה מוסר טרי במיוחד

1/2 בצל סגול קטן
1 מלפפון בינוני קצוץ

2 עגבניות קצוצות
1/4 כוס עלי כוסברה קצוצים גס )אפשר בלי(

1/2 כפית צ'ילי יבש
2 כפות מיץ לימון

 אופן ההכנה:
1. חותכים עם סכין את הפילה דג.

2. מערבבים את כל חומרי הסביצ'ה עם הדג.
3. מורחים על הבאגט / לחם מעט יוגורט.

4. שמים מעל מעט סביצ'ה ומקשטים בעלי מיקרו.

4 כפות שמן זית
מיקרו כוסברה או מיקרו נבטי אפונה

1 צנונית פרוסה דק
לחם או באגט

להגשה:
יוגורט

לצפייה במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=rgjLmHQg9l4


מן הים

דג עטוף ביוגורט ובצל ירוק עם שיפודי 
ברוקומיני וויניגרט | עומר מילר

 מרכיבים:
1 דג לברק שלם במשקל 

של כ- 1/2 ק״ג
200 מ״ל יוגורט עיזים

3 שיני שום
1 כפית כורכום

 אופן ההכנה:
1. שמים את היוגורט בקערה ומוסיפים שיני שום קצוצות גס.

2. מוסיפים מעט כורכום ומלח ומערבבים.
3. חורצים מעט את הדג משני צדדיו ומניחים על גבי תבנית.

4. מורחים את הדג בשמן זית.
5. מזלפים את היוגורט על גבי הדג.

6. מלפפים את הדג בגבעולי בצל ירוק וקושרים קלות.
7. מניחים את הדג על גבי הגריל או בתנור שחומם מראש על 220 מעלות למשך 25 – 15 דקות.

8. משפדים ברוקומיני ופלפל חריף על שיפודים.
9. מתבלים את השיפודים בשמן זית ומניחים על הגריל או בתנור.

 10. מכינים את רוטב הויניגרט: מכניסים לבלנדר מוט סוכר דקלים קצוץ, מיץ לימון, שן שום קצוצה,
       רוטב דגים וכוסברה וטוחנים.

11. מגישים את הדג ושיפודי הברוקומיני והפלפל לצד הרוטב ויניגרט ושארית היוגורט.

1 כפית מלח
2-3 כפות שמן זית
3 גבעולי בצל ירוק
6 גבעולי ברוקומיני

1 פלפל חריף

לויניגרט:
2 כפות סוכר דקלים או סוכר חום

מיץ מ- 1/2 לימון
1 שן שום

1 כף רוטב דגים
1 צרור כוסברה טריה

לצפייה במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=YVshZFpC09Y&feature=youtu.be


מן הים

סלט דגים ים תיכוני | אבי ביטון
מרכיבים:

500 גרם נתחי לברק ללא עור )או כל 
דג ים לבן(

1 כף גדושה תבלין שווארמה
 1 צרור כוסברה גדול, עלים בלבד

1 צרור שמיר גדול, עלים בלבד
1 צרור נענע גדול, עלים בלבד

1 צרור פטרוזיליה גדול, עלים בלבד
2 גבעולי בצל ירוק

 אופן ההכנה:
1. ממליחים את הדג במעט מלח.

2. מחממים שמן זית במחבת חמה ומניחים בו את הדג עם העור כלפי מטה.
3. בעזרת תרווד לוחצים על הדג על מנת ליישר אותו.

4. מתבלים את הדג בתבלין שווארמה, במלח ובפלפל.
5. מכינים את סלט העלים: בקערה קוצצים כוסברה, פטרוזיליה, נענע, שמיר, בצל ירוק ובצל סגול.

6. הופכים את הדג ומנמיכים את האש.
7. מכינים את טחינת הלאבנה: במעבד מזון מערבבים מים, טחינה, מלח ולבנה.

8. מתבלים את הסלט במלח, שמן זית ומיץ לימון ומעט סומק.
9. מסירים את הדג מהאש, מצננים, מסירים את העור וחותכים לחתיכות ומוסיפים לסלט העלים.

10. מניחים על צלחת את יוגורט הטחינה, מעליו את סלט העלים עם הדגים.
11. לברוסקטות: חותכים באגט / חלה / לחם לבן וקולים בשמן שנשאר במחבת מהכנת הדג.

12. מורחים על הברוסקטות רסק עגבניות, מניחים עלי בזילקום ומעט שמן זית.

 1 בצל סגול
מלח דק

פלפל שחור
שמן זית

מיץ מחצי לימון
1/2 כפית סומק

לברוסקטה:
פרוסות לחם/ באגט

רוטב עגבניות
שמן זית

מעט עלי בזיליקום
לטחינת יוגורט:

3 כפות טחינה גולמית
3 כפות לאבנה זעתר בשמן זית

מעט מים קרים
מעט מלח

לצפייה במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=4YHRhXsL7Us


מן הים

פילה סלמון ברוטב גרנה פדנו
וסלט טאבולה | לאון אלקלעי

מרכיבים:
180 גרם פילה דג לבן טרי / סלמון

1 כף שמן זית
1 כף חמאה

2 כפות יין לבן יבש
3 כפות גבינת גרנה פדנו מגוררת

1 כף מיונז
2 גבעולי בצל ירוק

2-3 כפיות מיץ לימון
צרור שמיר
צ'ילי גרוס

 אופן ההכנה:
1. מדליקים תנור במצב גריל ומניחים רשת של כ– 15 ס״מ מתחת לגוף החימום.

 2. מערבבים את הגבינה עם חמאה, מיונז, מיץ לימון, שמיר, צ׳ילי הגרוס וסרירצ׳ה ומתבלים בפלפל ומלח.
3. במחבת עם מכסה תואם שמים את השמן והחמאה. כאשר המחבת חמה מאוד, מוסיפים את פילה הדג

    כשהעור כלפי מטה ומטגנים כ– 2-3 דקות.
4. יוצקים את היין ומכסים מיד. מבשלים עוד 2-3 דקות ומערבבים.

 5. מעבירים את הדג לתבנית צלייה ויוצקים מעל את הרוטב. מכניסים לתנור עד שהרוטב מבעבע ומעלה
    נקודות חומות. מעבירים לצלחת הגשה ובוזקים בצל ירוק קצוץ.

6. מכינים את סלט הטבולה קינואה: שמים בסיר תרסיס שמן זית וקינואה ומטגנים תוך בחישה כדקה.
7. מתבלים במלח ופלפל ומוסיפים מים.

8. מביאים לרתיחה, מכסים, מנמיכים להבה ומבשלים 15 דקות עד שהמים מתאדים, שמים בקערה ומצננים.
9. קולים את הצנוברים במחבת יבשה ומעבירים לצלחת קרה.

10. חותכים את המלפפון לקוביות קטנות ואת העגבניות חותכים לרבעים לאורך.
 11. קוצצים את הלימון הכבוש, הפטרוזיליה, הכוסברה, הבזיליקום, הנענע והבצל הירוק, מוסיפים הכל

       לקערת הקינואה, מערבבים ומתבלים במלח ופלפל.
12. יוצרים אמולסיה מהשמן ומיץ הלימון ויוצקים מעל ומפזרים צנוברים קלויים.

סרירצ׳ה-חריף תאילנדי
מלח, פלפל שחור גרוס

לטבולה קינואה:
1 כוס קינואה מעורבת

2+1/2 כוסות מים
1 מלפפון

חמוציות לפי העדפה
4 פרוסות לימון כבוש

צרור פטרוזיליה
צרור כוסברה

צרור בזיליקום
צרור נענע

8 עגבניות שרי במגוון צבעים
2 בצלים ירוקים
4 כפות שמן זית

4 כפות מיץ לימון טרי
מלח, פלפל
חופן צנובר

תרסיס שמן זית

לצפייה במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=dPJalVNzWO4


מן הים

פילה דניס, יוגורט כבשים
וסלט חומוס קייצי | אבי ביטון

מרכיבים ל-4 מנות:
4 נתחים של פילה דניס

1 חבילת גרגירי חומוס מוכן קפוא
2 בצלים לבנים קצוצים ומטוגנים קלות

2 מלפפונים קצוצים
1 צרור בצל ירוק קצוץ
1 צרור כוסברה קצוצה

1 פלפל חריף ירוק קצוץ

 אופן ההכנה:
1. בסיר גדול מבשלים את גרגירי החומוס על פי הוראות היצרן, מסננים ומצננים.

 2. מערבבים בקערה את גרגירי החומוס עם יתר המרכיבים, יוצקים את שמן הזית, מתבלים במלח ופלפל
    לפי הטעם ומערבבים.

3. מחממים 2 כפות שמן זית במחבת כבדה או פלנצ'ה, מפזרים מלח ופלפל שחור גרוס על נתחי הפילה.
4. צולים משני הצדדים, כשתי דקות מכל צד.

5. מרכיבים את המנה: מניחים על גבי צלחת ההגשה כ– 4 כפות מהסלט גרגירי חומוס.
6. מניחים מעל את נתחי הדג.

7. מפזרים מעל מעט יוגורט.
8. מזלפים מעט שמן זית ומגישים.

3 לימונים כבושים קטנים קצוצים
2 פלפלים קלויים אדומים, קצוצים ללא הקליפה

5 כפות שמן זית
 מלח

 פלפל
 להגשה:

יוגורט כבשים איכותי

לצפייה במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=sbXpLbwbHLk


לזניית שלוש גבינות | ג'קי אזולאי
 מרכיבים ל-3 מנות:

20X30 תבנית בגודל
1 חבילה עלי לזניה

1/2 כוס שמן זית
2 קופסאות שימורים עגבניות מרוסקות 

 אופן ההכנה:
 1. מכינים את רוטב העגבניות: מטגנים שיני שום קצוצות עד להזהבה, מוסיפים את קופסאות שימורי

    העגבניות ומבשלים עד לצמצום.
2. מתבלים במלח, פלפל שחור גרוס, פפריקה מתוקה ואורגנו.

3. מערבבים בקערה את הגבינות ומתבלים בקורט מלח וקורט פלפל.
4. מרכיבים את הלזניה: מסדרים בתחתית התבנית את דפי הלזניה.

5. יוצקים מעל 1/3 מתערובת העגבניות והגבינות וחוזרים על הפעולה פעמיים נוספות.
6. מכסים את התבנית עם נייר אפייה ורדיד אלומיניום ואופים כ- 45 דקות.

7. מורידים את הניירות ואופים 10 דקות נוספות.

250 גרם גבינה בולגרית
250 גרם גבינת ריקוטה 5%

1 כוס גבינת קשקבל
1/2 כפית מלח דק

1/4 כפית פלפל שחור גרוס
1 כפית פפריקה מתוקה

קורט אורגנו  
1 בצל בינוני קצוץ

עיקריות

לצפייה במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=7ZWPnZLtd5s&t=1s


פסטה ריגטוני, עגבניות שרי בצבעים 
ופילה מוסר ים | צ'רלי פדידה

מרכיבים ל-4 מנות:
4 פילה מוסר ים

600 גרם פסטה ריגטוני
3 עגבניות שרי אדומות חתוכות
3 עגבניות שרי צהובות חתוכות

3 עגבניות שרי מנומרות חתוכות

 אופן ההכנה:
1. קוצצים את הצ'ילי והשום.

2. במחבת מחממים שמן זית ומוסיפים את הצ'ילי והשום הפרוסים ולאחר מכן את עגבניות השרי החתוכות.
 3. במחבת נפרדת מחממים שמן זית עבור הדג, מוסיפים מלח, מעט אוזו ותערובת תבלינים לתיבול דגים

    וצולים את פילה הדג בתנור על מחבת.
4. מוסיפים לרוטב עם העגבניות טפנד זיתים ומערבבים היטב, כעבור דקה – שתיים מוסיפים את הבזילקום.

5. בסיר נפרד מבשלים את הפסטה במשך כ– 5 )לפי הוראות היצרן(.
6. מוציאים את הדג ומוסיפים לו מעט אוזו.

7. את הפסטה המבושלת מוסיפים למחבת עם העגבניות ושום קונפי.
8. להגשה: מניחים את הדג לצד הפסטה, מפוררים גבינה בולגרית ועוד בזיליקום.

8 עלי בזיליקום חתוכים 
לרצועות דקיקות

4 שיני שום קצוצות
1 צ'ילי חריף

1 כפית שום קונפי

200 גרם גבינה בולגרית
2 כפות טפנד זיתים

1 כף תערובת תבלינים 
לתיבול דגים
2 כפות אוזו

לצפייה במתכון

עיקריות

https://www.youtube.com/watch?v=G-alZpTNymI


עיקריות

פיצה יוונית | משה אביב
מרכיבים:

לבצק:
5 כוסות קמח

6 כפות שמן זית
1 חבילת שמרים

2 כוסות מים פושרים
2 כפיות מלח
2 כפיות סוכר

 אופן ההכנה:
1. מכינים את הבצק: מערבבים את כל החומרים היבשים בקערה.
2. מוסיפים לקערה את שמן הזית ומעבירים למיקסר עם וו לישה.

3. מערבבים כ- 2 דקות  ומוסיפים את המים בהדרגה.
4. מניחים לתפיחה של 45 דקות.

5. מכינים את הרוטב: מערבבים את כל חומרי הרוטב.
6. מרדדים את הבצק לעיגול ושמים בתבנית.

7. יוצקים מעל הבצק את הרוטב ומפזרים מעל את התוספות.
8. אופים בתנור שחומם מראש ל- 250 מעלות למשך כ- 20 דקות, עד להזהבה של השוליים.

9. מגישים חם.

לרוטב:
2 כוסות עגבניות שרי תמר 

טחונות ומסוננות
3 כפות שמן זית

3 כפות עלי ריחן קצוצים
מעט צ'ילי

מלח

לתוספות:
10 פרוסות חציל מטוגנות

100 גרם גבינת פטה מגורדת
20 זיתי קלמטה מגולענים

עגבניות שרי תמר
2 כפות זעתר טרי

2 כפות זעתר טחון

לצפייה במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=V-DmTsDk7k0


עיקריות

רוטולי דה פסטה | לאון אלקלעי
מרכיבים:

חבילת קנלוני על בסיס ביצים
2 קופסאות טונה בשמן זית

350 גרם גבינת ריקוטה
50 גרם גבינת גרנה מגוררת

 אופן ההכנה:
1. מדליקים תנור ל– 170 מעלות במצב טורבו.

2. מכינים את רוטב העגבניות: מערבבים את כל מרכיבי הרוטב.
3. מכינים את המלית: מערבבים את כל חומרי המלית, טועמים ומתקנים עם מלח ופלפל.

4. ממלאים את הקנלוני ומסדרים בצורה צפופה בתבנית.
5. יוצקים מעל את הרוטב, מכסים ברדיד אלומיניום ואופים 20 דקות.

6. מוציאים, מסירים את רדיד האלומיניום ומחזירים לסיום אפיה לעוד כ– 5 דקות.
7. מגישים חם.

3 ענפי בזיליקום, עלים בלבד
2 שיני שום גדולות קצוצות

1/4 כפית פלפל שחור גרוס
מלח

לרוטב עגבניות:
2 צנצנות רוטב עגבניות פאסאטה

4 כפות שמן זית.
קורט סוכר

מלח, פלפל

לצפייה במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=tOvB8p02yRc&t=1s


 לזניית חצילים צמחונית ומחוספסת
ג'יימי אוליבר

 מרכיבים ל-6 מנות:
3 חצילים גדולים

3 בצלים
6 שיני שום

צרור מרווה טריה

 אופן ההכנה:
1. מניחים סיר קדירה רדוד על אש בינונית עם 250 מ"ל מים.

2. חוצים את החצילים לאורכם ומניחים בסיר, מקלפים וחותכים את הבצלים לרבעים ומוסיפים לסיר. 
מכסים את הסיר ומבשלים כ-20 דקות.

3. בינתיים מקלפים את שיני השום ופורסים דק. מפרידים את עלי המרווה מהגבעולים שלהם.
4. מחממים את התנור לחום של 200 מעלות.

5. מורידים את המכסה של הסיר וברגע שרוב הנוזל התבשל והתאדה, עושים בור באמצע. שמים בבור 3 
כפיות שמן, את השום, פתיתי הצ'ילי ורוב עלי המרווה.

6. מגררים דק את גרידת הלימון מעל. ברגע שהזהיב, גורסים פנימה את העגבניות, שופכים מים בשווי שתי 
הפחיות ומבשלים על אש קטנה למשך 20 דקות תוך כדי ערבוב.

7. מורידים את הסיר מהאש. מפוררים פנימה את הגבינות ומתבלים במלח ופלפל לפי הטעם.
8. קורעים את עלי הפסטה ומערבבים לתוך התערובת כך שגם יצבע את העלים וגם ייצור מרווחים 

בתערובת ואז מושכים כמה עלים למעלה ליצור שכבה עליונה.
9. דופקים על השקדים עד שמתפוררים דק, מורחים קצת שמן זית על שארית עלי המרווה ומפזרים את 

הכל מעל הסיר.
10. בעזרת כפית יוצרים כמה גומחות בלזניה ואופים בתנור כ- 25 דקות או עד שמזהיב ומבעבע.

11. מומלץ להגיש את הלזניה לצד סלט ירוקים גדול עם רוטב ויניגרט בלסמי. 

1 כף שמן זית
1 לימון

80 גרם גבינת צ'דר
1 כפית פתיתי צ'ילי יבש

80 גרם גבינת פרמז'ן
300 גרם עלי לזניה טריים

50 גרם שקדים מולבנים
2 פחיות של עגבניות שזיף

עיקריות



ריזוטו תרד, פטריות וגבינה | אבי ביטון
מרכיבים ל-4 מנות:

500 גרם אורז עגול
1 בצל בינוני פרוס דק

300 גרם פטריות שמפיניון טריות
2 שיני שום קצוצות

 אופן ההכנה:
1. בסיר בינוני שמים חמאה ומטגנים מעט.

2. מוסיפים לסיר בצל, פטריות חתוכות דק, שום קצוץ וגזר.
3. מוסיפים את האורז העגול ואת ציר הירקות )כל פעם מוסיפים מצקת אחת ומערבבים(.

4. טועמים את הריזוטו. בודקים שהוא חצי מוכן – הריזוטו אמור להיות במרקם נגיס ולא מאוד רך.
5. מוסיפים את השמנת וגבינת הפרמזן ומבשלים עוד כ– 10 דקות.

6. בדקה האחרונה מוסיפים את התרד.
7. לאחר הבישול מתבלים במלח ופלפל ומוסיפים גבינת קממבר.

2 כפות ממרח חמאה
1 גזר חתוך לקוביות

חופן תרד חתוך לרצועות
80 גרם גבינת פרמזן מגורדת

250 מ"ל שמנת מתוקה
עלים מ– 3 ענפי טימין

750 מ"ל ציר ירקות
100 גרם קממבר

לצפייה במתכון

עיקריות

https://www.youtube.com/watch?v=BZatOJysNl8


פשטידת כרובית, פטה
וטבעות בצל ירוק | מיקי שמו

 מרכיבים:
4 כפות שמן זית

2 מיכלי שמנת מתוקה
200 גרם גבינה פטה עיזים מפוררת גס

6 ביצים

 אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל– 170 מעלות.

2. מרתיחים את הכרובית במים רותחים עם טיפה שמן זית כ- 5-7 דקות.
3. מפרידים את הפרחים שלה וטיפה קוצצים אותם.

4. חותכים את הבצל הירוק לטבעות.
5. בקערת גדולה מערבבים את כל החומרים יחד עם הבצל הירוק והכרובית.

6. מעבירים לתבנית הפיירקרס משומנת בספריי שמן בטעם שמן זית ואופים כשעה.

100 גרם קשקבל
100 גרם גרנה פדנו

2 כפיות מלח
2 כפיות פלפל שחור

2 כפיות אגוז מוסקט
1 ק"ג כרובית )בינונית(

300 גרם בצל ירוק

לצפייה במתכון

עיקריות

https://www.youtube.com/watch?v=8O40IsOEqQk


עיקריות

פיצה ביאנקה | לאון אלקלעי
מרכיבים:

לבצק:
500 גרם קמח שמרים

300 מ"ל מים
2 כפיות מלח
1 כף שמן זית

 אופן ההכנה:
1. במיקסר עם וו לישה שמים את המים ומפעילים על מהירות 1.

2. מוסיפים 1/3 מכמות הקמח ומערבלים עד לקבלת תערובת אחידה.
3. מוסיפים עוד 1/3 מהקמח, עולים שלב במהירות ומערבלים עד לאחידות.

4. מוסיפים את ה-1/3 האחרון של הקמח ומעלים למהירות 3. לשים עד לקבלת בצק אחיד, גמיש וחלק.
 5. מורידים חזרה למהירות הכי נמוכה. ממיסים את המלח במעט מים ומוסיפים את המלח והשמן.

    מעלים למהירות בינונית, ולשים עד שהשמן נספג בבצק.
6. נותנים לבצק לנוח 10 דקות ואז לשים שוב במשך 20 שניות. מוציאים את הבצק ויוצרים ממנו כדור.

 7. משמנים קערה במעט שמן ומניחים בה את הכדור. מכסים בניילון נצמד ומניחים בצד להכפלת הנפח
    )כשעה וחצי(.

8. מוציאים את הבצק למשטח מקומח היטב, מגלגלים לצינור ומחלקים ל-3 או 4 חלקים שווים.
 9. מקמחים את החלק העליון של הכדורים, לשים, מחזירים לצורת כדור ומניחים בצד להתפחה שנייה של

    כ- 20 דקות על משטח עם נייר אפייה )כשה"סגירה" כלפי מטה(.
 10. מדליקים תנור ל– 220 – 200 מעלות. פורסים את הזוקיני לפרוסות ארוכות ודקות בעזרת מנדולינה.

       מגררים את הגבינה בעזרת פומפייה גסה.
11. מעבירים כל כדור למשטח מקומח היטב. פותחים את הבצק ומניחים על תבנית משומנת קלות. מפזרים

       את הזוקיני על פני הבצק בצורה אקראית. בוזקים מלח ומעט שמן זית.
12. מכניסים למגש התחתון ביותר של התנור למשך 8-6 דקות, עד להזהבת השוליים.

 13. מוציאים, מפזרים את הגבינה המעושנת ומחזירים לתנור למגש העליון ביותר להקרמה
       קצרה מאוד. מזלפים מעל מעט שמן זית, מעט פרמזן ומגישים.

לרוטב:
1 זוקיני

מעט מוצרלה מעושנת
מעט פרמזן להגשה



פסטה רדיאטורי עם סלמון, פסטו, 
קשקבל וצ'ילי | צ'רלי פדידה

מרכיבים ל-4 מנות:
1 כף שמן זית לטיגון הדג

1 כף שמן זית להקפצת הפסטה
500 גרם פסטה טריה

500 גרם סלמון טרי ללא עור ואדרות

 אופן ההכנה:
1. מחממים מים בסיר ומוסיפים מלח לטובת בישול הפסטה.

2. במקביל מניחים על מחבת מעט מלח ושמן זית.
3. פורסים את הסלמון ומורחים אותו במעט פסטו.

4. צורבים את הסלמון על המחבת.
5. מוסיפים את הפסטה לסיר ומבשלים 5 – 3 דקות )בהתאם להוראות היצרן(.

6. מוציאים את הסלמון מהמחבת ומניחים אותו בצד.
 7. למחבת בה היה מונח הסלמון, מוסיפים שום, בצל ירוק, זוקיני פרוס באלכסון, שמנת מתוקה

     ומביאים לרתיחה קלה של השמנת.
8. מוסיפים את הפסטה למחבת וצ'ילי אדום.

 9. לסיום, מחזירים למחבת את הסלמון המטוגן ומורחים עליו מעט פסטו מלמעלה.
     מקפיצים קלות במחבת.

10. להגשה: מניחים את הפסטה לצד הסלמון הפרוס על צלחת ומקשטים עם קשקבל.

1/2 צ׳לי חריף קצוץ
 מלח לפי הטעם

2 שיני שום קצוצות
4 כפות בצל ירוק קצוץ

1 זוקיני גדול חתוך אלכסוני
1/2 כוס שמנת מתוקה

4 כפות קשקבל לסגירת המנה
2 כפות ממרח פסטו בזיליקום

לצפייה במתכון

עיקריות

https://www.youtube.com/watch?v=LvxPWvEPYNM


ניו יורק צ'יז קייק | מיקי שמו
 מרכיבים:
לבצק פריך:

100 גרם חמאה
1/2 כוס אבקת סוכר

קורט מלח
M 1 ביצה בגודל

2 כפות שקדים טחונים
1 כפית תמצית וניל

 אופן ההכנה:
 1. מכינים את הבצק הפריך: מערבבים במיקסר עם וו גיטרה את החמאה עם אבקת הסוכר והמלח עד

    שמתקבלת תערובת אחידה. 
 2. מוסיפים את הביצה בהדרגה וממשיכים לערבל. מוסיפים את השקדים הטחונים, תמצית הווניל והקמח

    ומערבלים עד שמתקבל בצק אחיד. 
3. עוטפים את הבצק בניילון נצמד ומכניסים למקרר לחצי שעה לפחות. 

 4. מחממים תנור לחום של 180 מעלות. מוציאים את הבצק ומניחים על גבי משטח עבודה מעט מקומח.
     מרדדים את הבצק לעובי 4 מ"מ, קורצים עיגול בקוטר 26 ס"מ, קוטר התבנית. מרססים את התבנית

    בשכבה אחידה בשמן קנולה מניחים את הבצק בתחתית התבנית על גבי הנייר ואופים במשך 12-14 דקות.
 5. מכינים את הבלילה: מערבלים במיקסר עם מטרפה את גבינת השמנת ואבקת הסוכר עד שמתקבל
     מרקם אחיד. בקערה נפרדת מערבבים בבלנדר מוט את הביצים, החלמונים, השמנת המתוקה, הווניל
     וגרידת הלימון עד שמתקבלת תערובת אחידה. מוסיפים את תערובת הביצים והשמנת למסת הגבינה

    ומערבבים עד שמתקבלת מסה חלקה ומעט נוזלית.
 6. מחממים את התנור לחום של 150 מעלות, עוטפים את תבנית האפייה בנייר כסף בשתי שכבות עם

     הבצק האפוי בפנים לפני מזיגת מסת הגבינה ומניחים תבנית עם מים בתחתית התנור. יוצקים את
     תערובת הגבינה על גבי הבצק האפוי ואופים למשך 80 דקות. חשוב לזכור לפתוח את התנור מספר

    פעמים על מנת לשחרר את האדים מן התנור.
 7. מכינים את הציפוי: מערבבים בקערה את השמנת החמוצה יחד עם אבקת הסוכר עד שמתקבלת

    תערובת אחידה. לאחר שהעוגה התקררה יוצקים את השמנת על גבי העוגה ומשטחים. 
 8. מחממים תנור לחום של 130מעלות ואופים למשך 7 דקות.

    חשוב לקרר את העוגה לילה לפני הגשתה.

1+1/4 כוסות קמח לבן
לבלילה:

830 גרם גבינת שמנת
2 כוסות אבקת סוכר

M 4 ביצים בגודל
M 2 חלמונים מביצה בגודל

1/2 כוס שמנת מתוקה
1 מקל וניל

גרידת לימון מ-1/4 לימון
לציפוי:

200 גרם שמנת חמוצה
2+1/2 כפות אבקת סוכר

לצפייה במתכון

קינוחים

https://www.youtube.com/watch?v=GmgCep_w-2I


קראנץ' שמרים במילוי גבינה | אור שפיץ
 מרכיבים:

למלית:
1 ק"ג גבינה לבנה

100 גרם גבינת מסקרפונה
2 חלמונים

5 כפות אבקת סוכר
2 כפיות פודינג וניל לבן במיוחד

 אופן ההכנה:
 1. מתחילים בהכנת המלית: מכניסים לתוך חיתול או חולצה את הגבינה הלבנה ותולים מעל הכיור כדי

    שכל הנוזלים ייצאו למשך כשעתיים.
 2. מכינים את בסיס השמרים: במיקסר עם וו לישה מערבבים את כל מרכיבי הבצק למעט החמאה

    למשך שתי דקות ואז מוסיפים את החמאה ולשים לעוד כ- 10 דקות.
 3. לאחר שהמסה אחידה לגמרי מתפיחים 10 דקות בחוץ כדי שהשמרים יתחילו לפעול ואז מכניסים
     להתפחה במקרר )עדיף ללילה ואם אין זמן אז לפחות 3 שעות, אפשר גם בתנור בטמפטורה נמוכה

    של 35 מעלות - עד שהבצק מכפיל את נפחו(.
 4. מכינים את מלית הגבינה: מערבבים את הגבינה עם המסקרפונה, החלמונים, אבקת הסוכר ואבקת

    הפודינג עד שאין גושים בעזרת כף / לקקן ולבסוף מוסיפים פצפוצי שוקולד.
5. מכניסים את מלית הגבינה למקרר לחצי שעה להתייצבות.

 6. לא להיבהל אם הבצק מעט קשה לאחר ההתפחה. מרדדים אותו למשטח לפי גודל התבנית הרצויה.
    מומלץ לרדד בין שני ניירות אפייה, לשים את הבצק מעל נייר אפיה ומכסים אותו בעזרת נייר אפייה.

7. מורחים את מלית הגבינה בצורת פס במרכז הבצק.
8. חותכים את הבצק בעזרת סכין חדה וקולעים אותו כמו צמה עם ארבע קצוות על גבי המלית.

9. לאחר המריחה והגלגול מקפיאים ל- 5-10 דקות בשביל שהגבינה והבצק יתייצבו.
10. מתפיחים את הבצק עם המלית כ- 40 דקות ולאחר מכן מורחים מעליו ביצה )רק על הבצק(.

11. מכניסים לתנור שחומם מראש ל- 160-170 מעלות למשך 32–25 דקות עד להזהבה של העוגה.
12. מכינים את מי הסוכר: מרתיחים את המים בסיר, מוסיפים את הסוכר ומערבבים.

13. מורחים את מי הסוכר )כשהעוגה חמה ומי הסוכר קרים או להפך(. מפזרים אבקת סוכר.

300 גרם פצפוצי שוקולד
לבסיס השמרים:

500 גרם קמח
1 כף שמרים יבשים

90 גרם סוכר
1 מיכל שמנת חמוצה

2 ביצים
100 גרם חמאה רכה

מי הסוכר לעוגת שמרים:
100 גרם סוכר
150 מ"ל מים

לצפייה במתכון

קינוחים

https://www.youtube.com/watch?v=sr4S0TZlsfE


קינוחים

צ'יז קייק ריקוטה | לאון אלקלעי
מרכיבים:

1 חבילת פתי-בר
100 גרם חמאה מומסת

למילוי:
200 גרם סוכר

 אופן ההכנה:
1. מדליקים תנור ל– 175 מעלות.

2. מכינים את בסיס העוגה: במעבד מזון, מרסקים בפולסים את הביסקוויטים לפירורים קטנים )לא לאבקה(.
3. מעבירים לקערה, יוצקים מעל את החמאה המומסת ומערבבים לתערובת אחידה )שלא תהיה משחה(.

4. מרפדים תבנית קפיצית בקוטר 26 ס"מ בשכבה אחידה )תחתית ודופן בגובה 3 ס"מ(.
5. מעבירים את תכולת הקערה לתבנית, מהדקים ואופים במשך 10 דקות. מוציאים ושמים בצד.

 6. מכינים את המילוי: במערבל שמים את הסוכר והקורנפלור ומערבלים לתערובת אחידה במהירות נמוכה.
    מוסיפים את הגבינות ומערבלים.

 7. תוך כדי פעולת המערבל, מוסיפים את הביצים ולאחר שהן נטמעות בבלילה את השמנת המתוקה, גרידת
    הלימון ותמצית הוניל.

8. יוצקים את התערובת לתבנית ואופים כ– 40 דקות.
9. אם החלק העליון מזהיב, מכסים ברדיד אלומיניום על מנת שהחלק העליון לא ישרף.

10. בתום האפיה, משאירים את העוגה בתנור עם הדלת פתוחה כ– 5 דקות נוספות.
11. כאשר העוגה מצטננת לחלוטין מכניסים אותה למקרר ל– 6 שעות.

3+1/2 כפות קורנפלור
600 גרם גבינת ריקוטה

450 גרם גבינת פילידלפיה
2 ביצים

150 מ"ל שמנת מתוקה
1 כפית תמצית וניל
גרידה מלימון אחד

לצפייה במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=P9ljAFrSK7w


עוגת גבינה | אור שפיץ
 מרכיבים:

 לבסיס:
 2 חבילות פתי-בר 

 200 גרם חמאה
 100 גרם סוכר חום 

 לבלילת גבינה:
 300 גרם גבינת מסקרפונה

 אופן ההכנה:
 1. מכינים את הבצק הפריך: במעבד מזון טוחנים פתי-בר, חמאה וסוכר יחד ומהדקים לתחתית הרינג. 

 2. קורצים ועוטפים בשאריות הבצק בכדי שלא ייזל לצדדים. 
 3. מכינים את בלילת הגבינה: מקציפים יחד את כל הגבינות, הסוכר והביצים.

 4. מחממים יחד שוקולד לבן ושמנת מתוקה עד לקבלת גנאש חלק.
 5. מאחדים בין המסות. מומלץ לסנן.

 6. שופכים על בסיס הפתי-בר ואופים על טמפרטורה של 125 מעלות ל- 90 דקות.
 7. הצדדים חייבים להיות יציבים והאמצע נע.

 8. מעבירים למקרר לשעה.
 9. מכינים את הציפוי: לאחר שעה מערבבים יחד שמנת חמוצה ואבקת אפיה, מצפים את העוגה

     ומכניסים בחזרה לתנור ל-5 דקות. 10. נותנים לעוגה לנוח 24 שעות במקרר.
 10. מכינים את קישוטי השוקולד: מחממים זפירו לבן במיקרוגל בפולסים של 30 שניות כל פעם

        ומעבירים לשקית זילוף.
 11. על נייר אפייה יוצקים מטבעות שוקולד, מדביקים עליהם פרחים ומקפיאים.

12. לאחר שמטבעות השוקולד מוכנים מקשטים בהם את העוגה.

300 גרם גבינת שמנת 30%  
 150 גרם סוכר

 L 4 ביצים גודל 
 200 גרם שוקולד לבן 

200 גרם שמנת מתוקה וניל / 
 מקל וניל

 לקישוט:
 פרחי מאכל 

 100 גרם זפירו - לבן
 לציפוי העוגה:

 200 גרם שמנת חמוצה 
2 כפות גדושות אבקת סוכר

לצפייה במתכון

קינוחים

https://www.youtube.com/watch?v=mmJGMMGwFSU&list=PL8jMo70ebRM79ksIrxCNfgyOygXCczml9&index=12


עוגת גבינה קרה ושוקולד | מיקי שמו
 מרכיבים:

לעוגת הלייקח )ספוג(:
5 ביצים גדולות בטמפ' החדר

3/4 כוס סוכר 
קורט מלח

1 כוס + 2 כפות קמח
1 כפית אבקת אפייה

3 כפות שמן קנולה

 אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל- 200 מעלות.

 2. מכינים את עוגת הלייקח: במיקסר עם וו בלון מקציפים ביצים, סוכר וקורט מלח כ-10 דקות עד לקבלת
    קצף בהיר ותפוח מאוד.

 3. מנפים קמח ואבקת אפייה לקערה נפרדת ומערבבים. מקפלים את תערובת הקמח לתוך הקצף בעזרת
    מרית, מוסיפים שמן ומערבבים בעדינות.

4. מעבירים את המסה לתבנית מרופדת בנייר אפיה ומשומנת בשוליים ואופים כ-12 דקות. מצננים היטב.
 5. פורסים את העוגה לרוחבה )יש להשתמש בסכין מסור( ל-4 שכבות בגובה 1 ס”מ כל אחת, עוטפים שתי

    שכבות בניילון נצמד ושומרים במקפיא לעוגה אחרת.
 6. מכינים את רוטב השוקולד: בסיר קטן מביאים לרתיחה חלב, שמנת ודבש. יוצקים על השוקולד

    ומערבבים לתערובת חלקה, עוטפים בניילון נצמד ומצננים.
 7. קציפת גבינה: מקציפים שמנת, חלב וסוכר לקצפת רכה. מנמיכים את המהירות, מוסיפים אינסטנט

    פודינג וניל וממשיכים להקציף כדקה נוספת.
8. מעבירים את הגבינה לקערה גדולה ומקפלים לתוכה בעדינות את הקצפת עד לקבלת קציפה אחידה.

 9. מרכיבים את העוגה: בתחתית התבנית מניחים שכבה של עוגת לייקח, מרטיבים ב-1/3 מכמות רוטב
     השוקולד, יוצקים מחצית מקציפת הגבינה ומניחים מעליה שכבה נוספת של עוגת לייקח, מרטיבים

    ביתרת רוטב השוקולד ויוצקים את יתרת קציפת הגבינה. עוטפים בניילון נצמד ומעבירים למקרר לשעתיים.
 10. לציפוי: מרתיחים בסיר קטן שמנת מתוקה. יוצקים את השמנת על השוקולד ומערבבים

      לתערובת חלקה. מחלצים את העוגה מהתבנית, מניחים על רשת ויוצקים מעל את הציפוי.

לרוטב שוקולד:
1/2 כוס חלב

1/4 כוס שמנת מתוקה
1 כפית דבש

100 גרם שוקולד חלב קצוץ
לקציפת גבינה:

1+2/3 כוסות שמנת מתוקה

3/4 כוס חלב
1/3 כוס סוכר 

1 אינסטנט פודינג וניל
500 גרם גבינה ניו יורק 5%

לציפוי:
אבקת קקאו או לחילופין:

100 מ”ל שמנת מתוקה
100 גרם שוקולד חלב קצוץ

לצפייה במתכון

קינוחים

https://www.youtube.com/watch?v=eGOTICrTdO0


עוגת גבינה טבעונית | מירי מתוקה ארזי
 מרכיבים:

תבנית 24/22/20 )תלוי בגובה העוגה הרצוי(
למלית:

600 גרם גבינה טבעונית לפי המתכון לגבינה 
טבעונית או גבינה טבעונית קנויה

500 מ"ל שמנת מתוקה )סויה(

 אופן ההכנה:
 1. מכינים את התחתית: טוחנים את כל העוגיות במעבד מזון.

2. מניחים בצד 150 גרם ושומרים בקופסה אטומה.
3. ליתר פירורי העוגיות )200 גרם( מוסיפים 4 כפות גדושות ממרח לוטוס ומערבבים.

4. מהדקים לתחתית התבנית. מעבירים את התחתית למקפיא להתייצבות.
 5. מכינים את המלית: מקציפים את השמנת עם פודינג וניל עד לקבלת קרם יציב, מוסיפים את הגבינה

    המתובלת וממשיכים להקציף עד לקבלת מרקם אחיד וקרמי.
6. הרכבת העוגה: יוצקים את מסת הגבינה על התחתית המוכנה, מיישרים על ידי נענוע קל.

 7. מפזרים את יתרת הפירורים על גבי העוגה, מיישרים ומעבירים למקפיא לכמה שעות טובות.
    כדאי לשחרר מהתבנית בעודה קפואה ולהגיש את העוגה חצי קפואה.

1+1/2 חבילה אינסטנט וניל
 לתחתית ולקישוט:

350 גרם עוגיות לוטוס
4 כפות ממרח לוטוס

לצפייה במתכון

קינוחים

https://www.youtube.com/watch?v=-9hSkdDFK8o


כדורי עוגת ביסקוויט | עומר מילר
 מרכיבים:

200 גרם ביסקוויטים
50 גרם גבינת שמנת
200 גרם גבינה לבנה
50 גרם חמאה רכה

 אופן ההכנה:
1. גורסים את הביסקוויטים במעבד מזון לתערובת גסה ולא מפוררת מדי.

2. מעבירים את הביסקוויטים לקערה.
3. מוסיפים לקערה את הגבינות, החמאה, סוכר הוניל ואבקת הסוכר.

4. מערבבים הכל עד לקבלת עיסה.
5. מכניסים את המסה להתייצבות במקרר למשך כ- 20 דקות.

6. לאחר הקירור מוסיפים ממרח שומשום וקוקוס ולשים היטב.
7. יוצרים כדורים מהתערובת.

8. טוחנים את העוגיות דק ליצירת אבקה בעזרת מעבד מזון.
9. מפזרים את אבקת העוגיות ומניחים מעליה את הכדורים ומגלגלים אותם כך שיצפו אותם לחלוטין.

10. מסדרים על צלחת ומוסיפים עלי נענע לקישוט.

2 כפיות סוכר וניל
50 גרם אבקת סוכר

1 כף ממרח שומשום וקוקוס

לציפוי:
100 גרם עוגיות לציפוי

נענע לקישוט

לצפייה במתכון

קינוחים

https://www.youtube.com/watch?v=mSk1YBavJw4


בורקס מתוק במילוי פירות  
מרתה סטיוארט

 מרכיבים ל-20 מנות:
800 גרם בצק עלים

2+1/2 כוסות של פירות יער 
קפואים או טריים קצוצים

 אופן ההכנה:
.10X10 1. פורסים בצק עלים מופשר לריבועים בגודל

2. מערבבים את פירות היער, 1/2 כוס סוכר, קורנפלור ומיץ לימון.
3. שמים כף מהמלית בכל ריבוע של בצק.

4. מורחים ביצה בקצוות הבצק ומקפלים אותו לשלוש ויוצרים משולש.
5. לוחצים על קצוות הבצק על מנת לאטום אותו וחותכים את השאריות.

6. מברישים עם ביצה את המשולשים ומפזרים מעט סוכר מעליהם.
7. יוצרים פתחי אוורור קטנים בכל משולש.

8. מחממים תנור ל– 210 מעלות.
9. מניחים את המשולשים על גבי נייר אפיה ואופים 25–20 דקות עד להשחמה.

1/2 כוס סוכר
קצת סוכר לפיזור על הבצק

2 כפות קורנפלור

4 כפות מיץ לימון
2 ביצים גדולות

לצפייה במתכון

קינוחים

https://www.youtube.com/watch?v=JEB1ebVOqzU


 טירמיסו קפה, מסקרפונה,
דובדבנים וצ'ילי | הילה אלפרט

 מרכיבים ל-6-8 מנות:
30X20 תבנית

250 מ"ל שמנת מתוקה
70 גרם אבקת סוכר
500 גרם מסקרפונה

 אופן ההכנה:
1. מקציפים את השמנת לקצפת יציבה ומניחים בצד.

2. שמים בקערת המיקסר את המסקרפונה ואבקת הסוכר ומקציפים.
3. מקפלים בעדינות שליש מהקצפת לתוך הגבינה ולאחר מכן מקפלים פנימה את הקצפת הנותרת.

4. מערבבים את הקפה עם הברנדי.
5. טובלים את העוגיות בקפה ומסדרים אותן צפוף בתבנית מלבנית כך שיכסו את כולה.

6. יוצקים מחצית מקרם הגבינה על העוגיות ומעליה מסדרים את הדובדבנים ומעליהם את הצ'ילי.
7. מסדרים מעל שכבה נוספת של עוגיות.

8. מורחים את יתרת הקרם מלמעלה, עוטפים בניילון נצמד ומאחסנים במקרר למשך לילה.
9. לפני ההגשה זורים מלמעלה אבקת קקאו דרך מסננת.

300 גרם ביסקוטים
30 דובדבנים מגולענים

1 פלפל אדום חריף ללא זרעים 
קצוץ דק מאוד

100 מ"ל אספרסו
2 כפות ברנדי

מעט אבקת קקאו

לצפייה במתכון

קינוחים

https://www.youtube.com/watch?v=DtGmgt9EtD4


 קונכיות במילוי מסקרפונה
ורוטב פירות יער | ג'קי אזולאי

 מרכיבים:
10 קונכיות בצק עלים 

1/2 מיכל שמנת מתוקה
3 כפות אבקת סוכר
1 כפית תמצית וניל 

 אופן ההכנה:
1. מוציאים את הקונכיות מהאריזה, ואופים בתנור בחום של 180 מעלות עד שמזהיבות ומצוננות.

 2. מכינים את רוטב המסקרפונה: בקערת מיקסר עם וו הקצפה מקציפים את השמנת מתוקה, אבקת
    סוכר ותמצית וניל. עד לקבלת קצף יציב.

3. מוסיפים לקערה את הגבינה וגרידת הלימון עד להתייצבות הקרם.
 4. מכינים את הרוטב: מערבבים היטב את האוכמניות והתותים עם אבקת הסוכר.

    * במידה ועושים שימוש בפירות קפואים יש לבשלם יחד עם אבקת הסוכר עד לצימצום הנוזלים.
 5. להגשה: יוצקים לתוך קונכיית בצק העלם מקרם המסקרפונה  ומעליה יוצקים כף או שתיים מרוטב

    פירות היער ומפזרים שיערות חלבה.

1/2 כפית קליפת לימון מגורדת
250 גרם גבינת מסקרפונה 

לרוטב פירות יער:
8 כפות אוכמניות טריות

4 תותים טריים
לקישוט:

שערות חלבה

קינוחים

לצפייה במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=k-h9Bi7N9u8


פנקוטה בקלי קלות | אבי ביטון
מרכיבים ל-4 מנות:

1 מיכל שמנת מתוקה
1 כוס סוכר

1 כפית תמצית וניל
1 כפית ג'לטין

 אופן ההכנה:
1. מחממים בסיר קטן שמנת, סוכר ווניל עד לסף רתיחה ומורידים מהאש.

2. מערבבים את הג'לטין עם המים.
3. מוסיפים את הג'לטין לשמנת ומערבבים היטב.

4. מוסיפים את היוגורט ומערבבים שוב עד לקבלת מרקם סמיך.
5. מועכים את עוגיות הקרמל.

 6. מרכיבים את הקינוח: מסדרים בכלי הגשה עוגיות קרמל בתחתית, מוזגים את תערובת הפנקוטה מעל
     ומקררים כ- 3 שעות.

7. מגישים עם סילאן, גרנולה ופירות יער מלמעלה.

1+1/4 כוס מים
1 גביע יוגורט

לתחתית:
עוגיות בטעם קרמל

להגשה:
מעט סילאן
מעט גרנולה

פירות יער טריים

לצפייה במתכון

קינוחים

https://www.youtube.com/watch?v=l-MLAvsmj-U


חג שמח!
מערוץ האוכל

https://www.instagram.com/israel_food_channel/
https://www.facebook.com/Foodchannel.il/
https://www.youtube.com/channel/UCN3K5RheRJekWOeVBH_81VQ
https://www.tiktok.com/@israel_food_channel?lang=he-IL

